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Desperte de forma natural
O Wake-up Light desperta-o de uma forma natural, uma vez que a luz se

intensifica gradualmente. A partir de agora, despertar será uma experiência

agradável. Utiliza uma lâmpada economizadora de energia e o design da

lâmpada adapta-se a todas as decorações.

A luz desperta-o de forma natural

A luz gradual afecta as hormonas energéticas de forma positiva

Intensidade da luz

Até 300 Lux para um despertar natural

Sons de despertar naturais

Escolha de 4 sons de despertar naturais e agradáveis

Acorde ao som da sua estação de rádio preferida

Rádio FM Digital

Estupenda qualidade de som graças à caixa de som integrada

Temporizador

A luz e o rádio desligam-se, à hora definida depois de adormecer
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Destaques

A luz desperta-o de forma natural

A luz aumenta gradualmente em 30 minutos

antes da hora de despertar: repousando sobre

os seus olhos, afecta de forma positiva as

hormonas energéticas e prepara o despertar do

seu corpo, proporcionando uma sensação

agradável.

Intensidade da luz de 300 Lux

A sensibilidade à luz difere muito de pessoa

para pessoa. No geral, quando uma pessoa

utiliza uma intensidade da luz mais elevada,

necessita de menos tempo para despertar

totalmente. A intensidade da luz do Wake-up

Light pode ser configurada para até 300 Lux.

Desta forma, pode despertar com a

intensidade da luz que melhor se adequa à

sua preferência pessoal.

4 sons de despertar naturais

Na hora definida para despertar, ouvirá um

som natural ou a estação de rádio

seleccionada. Começa calmamente e, passado

um minuto e meio, atinge o nível de volume

que definiu. Existem quatro sons à escolha:

pássaros matinais na floresta, um som

relaxante, sons da floresta africana ou

espanta-espíritos ao vento. O som de nível

crescente torna o processo de despertar

simpático e agradável, garantindo que não é

acordado abruptamente.

Rádio FM Digital

O rádio digital FM integrado permite despertar

ao som das suas canções ou noticiários

preferidos, todos os dias. Basta seleccionar a

sua estação de rádio preferida e, à hora

programada, começará a tocar a um nível

agradável, aumentando gradualmente no

espaço de 90 segundos até ao volume

seleccionado.

Estupenda qualidade de som

O altifalante deste Wake-up Light é suportado

por uma caixa de som integrada, que garante

uma extraordinária qualidade de som ao ouvir

rádio FM ou ao despertar com sons naturais.

Temporizador

O temporizador deixa-o decidir durante quanto

tempo pretende deixar a luz acesa para ler ou

ouvir rádio antes de adormecer.

Lâmpada economizadora de energia

Este Wake-up Light é o único simulador de

amanhecer que utiliza uma lâmpada

economizadora de energia. Consume até 24%

menos energia do que um Wake-up Light com

uma lâmpada normal.



Wake-up Light HF3475/01

Especificações

Especificações Técnicas

Alimentação: 38 W

Voltagem: 230 V

Frequência: 50 Hz

Tipo de lâmpadas: Lâmpada economizadora

de energia Philips

Vida útil das lâmpadas: estimada >6000

horas

Comprimento do cabo: 200 cm

Isolamento: Classe II (isolamento duplo)

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 14x19,5x23 (PxLxA) cm

Peso do produto: EO 1,3 kg, RU 1,35 kg

Dimensões da caixa-F: 19x26,3x27 cm

Peso caixa F: EO 1,676 kg, RU 1,726 kg

N.º de caixas-F na caixa-A: 3 unid.

Dimensões da caixa-A: 58x26,3x27,6 cm

Peso caixa A: EO 5,288 kg, RU 5,438 kg

Qtd. por Euro-palete: 126 unid.

Dados logísticos

Código CTV: 8843 475 01

País de origem: China

Safety

Sem UV: Sem radiação UV

Certificação Cenelec

Fácil de utilizar

Botão Snooze para som e luz: 9 minuto(s)

Tamanho compacto: Necessita de uma espaço

limitado na mesa de cabeceira (14x19,5cm)

Função de reserva eléctrica: 5 minuto(s)

Interface do utilizador: 3 rodas (premir e

rodar), 1 interruptor

Suporte de borracha antideslize

Função de teste do alarme

Luz

Processo de simulação do nascer do sol (0-

intensidade seleccionada): 30 minuto(s)

Atenuador de intensidade da luz: 0-300 Lux a

40-50 cm

Função de ligar/desligar da luz

Som

Som de despertar: 4 sons de desp. naturais e

agradáveis, a sua estação da rádio FM digital

preferida

Rádio FM Digital

Caixa de som premium: Caixa de som

integrada

Função de desligar som: Opção para anular o

som de imediato

Visor

Controlo de brilho do visor: 4 regulações,

aumenta até ao máximo durante o despertar

de 30 minutos

Visor LED oculto: Visor invisível projectado no

produto
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